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ต่อหน้าพระพักตร์
การใช้เวลากับพระเจ้า

วิติการอธิษิฐานของลูกูเป็น็อย่่างไรบ้า้ง?” พ่่อ
ถามลููกชาย่ด้้วิย่ควิามหวิังด้ี เด้็กหน่่มวิัย่ 14 

ป็ีผูู้้ร่าเริงแลูะไป็โบ้สถ์เป็็นป็ระจำำาย่ักไหลู่แลูะบ้อกวิ่า 
“ผู้มไม่ได้้อธิิษฐานบ้่อย่นัก”

“ชี



“ทำาไมลู่ะ” พ่่อถามต่ออย่่างเป็็นห่วิง

“ผู้มไม่ได้้ต้องการอะไร”

เด้็กวิัย่ร่่นคนนี้พู่ด้ในสิ่งท่ีพ่วิกเราหลูาย่คนกลูัวิที่จำะ
ย่อมรับ้ออกมาวิ่า เราจำะอธิิษฐานก็ต่อเม่ือเราต้องการ
บ้างสิ่งบ้างอย่่าง

ในหนังสือเลู่มนี้ เด้นนิส ฟิชเชอร์ นักเขีย่นของเรา
จำะพู่ด้ถึงป็ัญหาที่หลูาย่คนมีเหมือนกัน น่ันคือ การจัำด้
เวิลูาให้กับ้พ่ระเจำ้า พ่ร้อมกันนี้เขายั่งมีคำาแนะนำาใน 
ทางป็ฏิบั้ติที่จำะช่วิย่เรา ขณะที่เราเพี่ย่รพ่ย่าย่ามในการ
อธิิษฐาน อ่านพ่ระคำา แลูะรับ้ใช้ผูู้้อื่นไป็ด้้วิย่

พันธกิจมานาประจ�าวัน
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หนึ่ง

ปัญหา

นทันัทัหีลังัจากทัี�พระเจา้ทัรงสรา้งมน่ษย่ช์าย่หญงิ
คู่แรก พ่ระคัมภีีร์บ้อกเราวิ่า “เวิลูาเย็่นวัินน้ัน...

พ่ระเจำ้าเสด็้จำด้ำาเนินอยู่่ในสวิน” (ป็ฐมกาลู 3:8) องค์
พ่ระผูู้ท้รงสรา้งจัำกรวิาลูไมไ่ด้ซ้่อ่นพ่ระองคจ์ำากสิ�งท่ีทรง

ใ
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สรา้งอยู่ห่ลัูงป็ระตูท่ีป็ดิ้ไวิห้รือหลัูงทูตสวิรรคผู์ู้ช้ว่ิย่ ตรง
กันข้าม พ่ระองค์ทรงตามหาอาด้ัมแลูะเอวิาเพ่ื่อจำะมี
สัมพั่นธิภีาพ่ฝ่่าย่วิิญญาณกับ้พ่วิกเขา

พ่ระเจำ้าผูู้้เสาะหามิตรภีาพ่องค์เดี้ย่วิกันนี้ที่เดิ้นกับ้ 
อาดั้มแลูะเอวิาในเย็่นวิันนั้น ทรงกำาลัูงย่ื่นพ่ระหัตถ์มา
ให้เราแต่ลูะคนในวัินนี้ด้้วิย่

นี่คือควิามหมาย่ทั้งหมด้ของการเฝ่้าเด่ี้ย่วิ คือการ
ใช้เวิลูากับ้พ่ระเจำ้าเพ่ื่อสัมผู้ัสถึงการทรงสถิต การ
ป็ลูอบ้โย่นแลูะการทรงนำาของพ่ระองค์

พ่วิกเราหลูาย่คนป็รารถนาจำะใช้เวิลูาเฝ่้าเด้ี่ย่วิที่มี 
ควิามหมาย่กับ้พ่ระเจำ้า แต่กลัูบ้พ่บ้วิ่าตัวิเราตกอยู่่ใน
สถานการณ์ท่ีไม่เอ้ืออำานวิย่  นี่อาจำทำาให้เราเกดิ้ควิาม
รู้สึกผิู้ด้ที่ลูะเลูย่การใช้เวิลูาส่วินตัวิกับ้พ่ระเจำ้า แต่ถ้า 
เราวิัด้ระด้ับ้จำิตวิิญญาณของเราด้้วิย่การนับ้จำำานวิน
ครั้งของการเฝ่้าเด่ี้ย่วิในแต่ลูะสัป็ด้าห์ เราก็กำาลัูงหลูง
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ป็ระเด็้น การเฝ่้าเด่ี้ย่วิเป็็นเรื่องของหัวิใจำไม่ใช่แค่การ
นัด้หมาย่บ้นป็ฏิทิน 

สมัย่เรีย่นมหาวิิทย่าลัูย่ชั้นป็ีที่สอง ผู้มมีป็ัญหา
เรื่องวิินัย่ กิจำกรรรมแลูะสิ่งลู่อใจำสารพ่ัด้แย่่งเวิลูาจำาก
การพ่ย่าย่ามส่งงานให้ตรงตามกำาหนด้แลูะการเตรีย่ม 
ตัวิสอบ้ ควิามวิ่่นวิาย่ในชีวิิตทำาให้ผู้มต้องเลูือกทำา
กิจำกรรมอย่่างหนึ่งแทนท่ีอีกอย่่างหน่ึงเสมอ หรือไม่ก็
ต้องย่อมทิ้งบ้างอย่่างไป็ ดู้เหมือนผู้มทำาอะไรก็ไม่เสรจ็ำ 
แลูะแม้แต่การวิางแผู้นที่จำะทำาอะไรให้เสร็จำก็ย่ังเป็็น 
เรื่องย่ากสำาหรับ้ผู้ม

เย่็นวิันหนึ่งหลัูงเลิูกเรีย่น ผู้มป็รึกษาป็ัญหาของ 
ผู้มกับ้อาจำารย่์ท่านหนึ่ง ท่านแนะนำาให้ผู้มจัำด้ลูำาดั้บ้

   การเฝ้าเดี่ยวคือเวลาเฉพาะที่เราจัดไว้ส�าหรับพูดคุยกับพระ 

เจ้า ซึ่งมักจะรวมถึงการอธิษฐาน การอ่านพระวจนะ และการ

ใคร่ครวญ และมักจะท�าในเวลาเดียวกันเป็นประจ�าทุกวัน
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ควิามสำาคัญป็ระจำำาวัิน เมื่อ
พ่ิจำารณาคำาแนะนำาน้ันอย่่าง
ถ้วินถี่แลู้วิ ผู้มรู้สึกถึงควิาม
จำำาเป็็นที่จำะต้องย่กให้เวิลูา
เฝ่้าเด้ี่ย่วิกับ้พ่ระเจำ้าเป็็นสิ่ง 
สำาคัญท่ีส่ด้ในแต่ลูะวิัน เป็็น
สิ่งที่ “ต้องทำา” ที่ได้้ลูงมือทำา
จำริงๆ ไม่วิ่าวัินน้ันจำะมีอะไร 
เกิด้ข้ึนก็ตาม การวิางแผู้นวิ่าจำะเฝ่้าเด้ี่ย่วิเป็็นอันด้ับ้ 
แรกในตอนเช้าจำะช่วิย่ทำาให้ผู้มแน่ใจำวิ่าการเฝ่้าเด่ี้ย่วิ 
จำะเกิด้ขึ้นจำริง

แต่แลู้วิในวิันต่อมาขณะกำาลูังเริ่มทำาตามควิาม 
ตั้งใจำใหม่ ควิามม่่งมั่นของผู้มก็ลูด้น้อย่ลูง การใช้ 
เวิลูากับ้พ่ระเจำ้าดู้จำะใช้ควิามพ่ย่าย่ามมากแต่กลูับ้ได้้
ผู้ลูไม่ค่้มค่า ผู้มแค่รู้สึกไม่มีอารมณ์ที่จำะทำาขึ้นมาเฉย่ๆ

ผู้มบ้อกพ่ระเจำ้าถึงควิามรู้สึกนี้ บ้อกพ่ระองค์วิ่า 
หัวิใจำของผู้มเย็่นชา แลูะผู้มมีแรงจูำงใจำน้อย่มากที่จำะ 

ทั้งหมดของการเฝ้า
เดี่ยวก็คือ การใช ้
เวลากับพระเจ้าเพื่อ
สัมผัสถึ งการทรง
สถิต การปลอบโยน 
และการทรงน�าของ
พระองค์



ปัญหา 13

ใช้เวิลูากับ้พ่ระองค์ ผู้มสารภีาพ่ผิู้ด้ในควิามเฉื่อย่ชา
แลูะขอบ้พ่ระค่ณพ่ระองค์สำาหรับ้การทรงย่กโทษ

แลู้วิผู้มก็เลืูอกที่จำะมอบ้อารมณ์ของผู้มให้พ่ระเจำ้า 
ผู้มขอพ่ระองค์แทนที่ควิามเหนื่อย่หน่าย่แลูะควิาม 
เฉ่ือย่ชาของผู้มด้้วิย่กำาลูังที่มาจำากพ่ระองค์ เมื่ออ่าน
พ่ระวิจำนะป็ระจำำาวัินซ่ำ้าอีกครั้ง ผู้มอธิิษฐานขอการ
เป็ล่ีูย่นแป็ลูงอย่่างแท้จำริง ขณะท่ีผู้มเริ่มอธิิษฐานเรื่อง
โป็รเจำคต่างๆที่ผู้มต้องทำาภีาย่ในวิันนั้น ผู้มบ้อกพ่ระ 
เจำ้าถึงงานท่ีผู้มได้้รับ้มอบ้หมาย่ แลูะขอพ่ระองค์ 
ป็ระทานกำาลูังเพ่ื่อที่ผู้มจำะทำาให้ดี้ที่ส่ด้

ตอนที่เท้าของผู้มสัมผู้ัสพ่ื้นถนนราด้ย่างที่ม่่งหน้า
ไป็ห้องเรีย่น ผู้มรู้สึกมีกำาลัูงแลูะมีสมาธิิ ท่ีสำาคัญท่ีส่ด้
คือมีวิินัย่ซ่ึ่งผู้มไม่เคย่มีมาก่อน เทอมนั้นคะแนนผู้ม
ด้ีข้ึน พ่ระเจำ้าตอบ้คำาอธิิษฐานของผู้ม แลูะเม่ือผู้มทูลู
ขอพ่ระเจำ้าอย่่างต่อเนื่องให้ทรงเสริมควิามม่่งมั่นที่จำะ
ใช้เวิลูากับ้พ่ระองค์ ผู้มพ่บ้วิ่าผู้มได้้รับ้กำาลูังที่จำำาเป็็น
ต้องมี
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ผูู้เ้ผู้ย่พ่ระวิจำนะอสิย่าห์บ้นัทึกไว้ิว่ิา “แต่เขาทัง้หลูาย่ 
ผูู้ ้รอคอย่พ่ระเจำ้าจำะเสริมเรี่ย่วิแรงใหม่” (อิสย่าห์ 
40:31) คำาสญัญาของผูู้้เผู้ย่พ่ระวิจำนะทีก่ลู่าวิต่อชนชาติ
อิสราเอลูในย่่คโบ้ราณย่ังคงเป็็นจำริงสำาหรับ้เราใน
วิันน้ี คำาวิ่า เสริม ภีาษาฮีบ้รูหมาย่ถึง “การทด้แทน 
การแลูกเป็ล่ีูย่น การแสด้งถึงควิามสด้ใหม่ การแตก
หน่อ” แต่การรอคอย่ที่จำะเสริมเร่ีย่วิแรงนี้เป็็นการรอ
คอย่อย่่างกระตือรืนร้นไม่ใช่เฉื่อย่ชา เป็็นควิามตั้งใจำ 
ที่จำะเอาควิามพ่ย่าย่ามของมน่ษย่์แลูกกับ้กำาลูังที่มา
จำากเบ้ื้องบ้น เราไม่ควิรเสาะแสวิงหาแลูะพ่ึ่งพ่าควิาม
ตั้งใจำแลูะควิามม่่งม่ันสู่ควิามสำาเร็จำด้้วิย่กำาลูังของตัวิ
เราเอง แต่เราควิรขอพ่ระเจำ้าให้ป็ระทานกำาลูังของ
พ่ระองค์แก่เรา ทูลูขอให้พ่ระองค์จำัด้เตรีย่มกำาลูังให้เรา

ต้นแบบของเรำ

เมื่อเราแสวิงหาการใช้เวิลูากับ้พ่ระเจำ้า จำะมีใครที ่
เราควิรมองเป็็นแบ้บ้อย่่างได้้ดี้ไป็กวิ่าพ่ระเย่ซู่? ใน
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ระหวิ่างที่ด้ำาเนินชีวิิตในโลูก พ่ระเย่ซู่ทรงสำาแด้งฤทธิิ์
เด้ชจำากเบ้ื้องบ้นเพี่ย่งบ้างส่วิน ทั้งที่ทรงเป็็นพ่ระเจำ้า
อย่่างสมบู้รณ์ แต่พ่ระองค์ทรงพ่ึ่งพ่าในพ่ระบิ้ด้าแลูะการ
สถิตอยู่่ด้้วิย่ของพ่ระวิิญญาณบ้ริส่ทธ์ิิที่ทรงทำางานผู้่าน
พ่ระองค์ การพ่ึ่งพ่านัน้สำาแด้งออกด้้วิย่การทรงหาเวิลูา
ท่ีจำะอยู่ก่บั้พ่ระบ้ดิ้าเป็็นการส่วินตวัิ พ่ระกติตคิณ่บ้นัทึก
ไวิ้หลูาย่ครั้งวิ่า  พ่ระเย่ซู่ทรงลูะจำากฝู่งชนแลูะสาวิก 
เพ่ื่อไป็เข้าเฝ่้าพ่ระบ้ิด้าตามลูำาพ่ัง

มาระโก 1:32-39 เป็็นอีกตอนหน่ึงท่ีพู่ด้ถึงเรื่อง
นี้ เม่ือพ่ิจำารณาพ่ระธิรรมตอนนี้ก็จำะเห็นถึงควิาม
สำาคัญแลูะผู้ลูของการที่พ่ระเย่ซู่ทรงใช้เวิลูาส่วินตัวิกับ้
พ่ระเจ้ำา รวิมถงึบ้ทเรยี่นทีเ่ราจำะได้้รบั้ “ครัน้เวิลูาเช้ามืด้
พ่ระองค์ได้้ทรงลู่กข้ึนเสด็้จำออกไป็ยั่งที่เป็ล่ีูย่วิ แลูะทรง
อธิิษฐานท่ีนั่น” (1:35)

   เวลาที่พระเยซูทรงใช้เพื่ออธิษฐาน: มัทธิว 26:36; มาระโก 

1:35; 6:46; 14:32-39; ลูกา 5:16; 6:12; 9:18; 11:1; 22:41; 

ยอห์น 18:1



16 ต่อหน้าพระพักตร์

เราไม่ควรเสาะแสวง 
หาและพึ่งพาความ
ตั้งใจและความมุ่งมั่น
สู ่ความส�าเร็จด้วย
ก�าลังของตัวเราเอง 
แต่เราควรขอพระเจ้า
ให้ประทานก�าลังของ
พระองค์แก่เรา ทูล
ขอให ้พระองค ์จัด
เตรียมก�าลังให้แก่เรา

หลูังจำากเหน็ด้เหนื่อย่กับ้การรักษาคนป็่วิย่แลูะคน
ถูกผีู้สิงในเย่็นวิันน้ัน (1:29-34) พ่ระเย่ซู่ยั่งทรงออก
ไป็ใช้เวิลูาส่วินตัวิกับ้พ่ระเจำ้าอย่่างกระตือรือร้น ผู้มเชื่อ
ว่ิาพ่ระเย่ซู่ทรงใช้เวิลูานีเ้พ่ื่อป็รบั้สมด้ลู่ในฝ่่าย่วิิญญาณ

สิ่งที่รบกวนเรำและค�ำชี้แนะของพระเจ้ำ

“ฝ่ายซีโมนและคนท้ังหลายที่

อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์ เมื่อ

พบแล้วเขาจึงทูลว่า ‘คนทั้ง

ปวงแสวงหาพระองค์’ พระ 

องค์ตรัสแก่เขาว่า ‘ให้เราทั้ง

หลายไปในต�าบลบ้านใกล้เคยีง 

เพือ่เราจะได้ประกาศทีน่ั่นด้วย 

ที่ เรามาก็เพื่อการนั้นเอง’” 

(1:36-38)



ปัญหา 17

คำาวิ่า “พบ” ในข้อ 37 สามารถแป็ลูได้้อีกอย่่าง
วิ่า “ลู่า” ทั้งท่ีพ่วิกเขาน่าจำะรู้ดี้ที่ส่ด้วิ่าพ่ระเย่ซู่ทรงทำา
อะไรอยู่่ในเวิลูาน้ัน แต่เป็โตรแลูะเพ่ื่อนๆก็ย่ังตามหา
พ่ระองค์ พ่วิกเขาย่ินด้ีขัด้จำังหวิะการอธิิษฐานของพ่ระ
เย่ซู่ด้้วิย่ควิามกังวิลูใจำเร่งด้่วินของพ่วิกเขาเองเพ่ราะ 
“คนท้ังป็วิงแสวิงหาพ่ระองค์”

แต่พ่ระเย่ซ่ไูม่ทรงกงัวิลูถ้าจำะถกูมองว่ิาเฉย่เมย่หรอื
ไม่ใส่ใจำ การใช้เวิลูาเฝ่้าเด่ี้ย่วิทำาให้พ่ระองค์รับ้รู้ควิาม
รู้สึกของคนรอบ้ตัวิพ่ระองค์ได้้น้อย่ลูงใช่ไหม? ตรงกัน
ข้าม การใช้เวิลูาส่วินตัวิกับ้พ่ระบิ้ด้าส่งผู้ลูให้พ่ระองค์
ป็รารถนาที่จำะก้าวิต่อไป็สู่พ่ันธิกิจำที่ย่ิ่งใหญ่กวิ่า นั่น
คือ “เพ่ื่อจำะเที่ย่วิหาแลูะช่วิย่ผูู้้ที่หลูงหาย่ไป็นั้นให้รอด้” 
(ลููกา 19:10) การตอบ้สนองเฉพ่าะควิามต้องการของ
ผูู้้คนท่ีอยู่่ตรงหน้าพ่ระองค์ก็เท่ากับ้ลูะเลูย่ควิามห่วิงใย่
ของพ่ระเจำ้าท่ีทรงมีต่อท่กคนที่หลูงหาย่ ควิามม่่งม่ัน
ของพ่ระองค์ชัด้เจำนหลัูงจำากการใช้เวิลูากับ้พ่ระบ้ิด้า



18 ต่อหน้าพระพักตร์

พ่ระเย่ซู่ทรงใช้เวิลูาตามลูำาพ่ังกับ้พ่ระเจำ้าเพ่ื่อการ
สามัคคีธิรรมท่ีมีควิามหมาย่ แลูะเพ่ื่อรับ้กำาลัูงแลูะ
การทรงนำาที่จำะทำาพ่ันธิกิจำของพ่ระองค์ต่อไป็ หากเรา
ต้องการผู้ลูลูัพ่ธิ์อย่่างเด้ีย่วิกันนี้จำากการใช้เวิลูาส่วินตวัิ
กับ้พ่ระเจำ้า เราจำำาเป็็นต้องทำาตามแบ้บ้อย่่างของพ่ระ
เย่ซู่ แลูะเชื่อฟังพ่ระคำาของพ่ระเจำ้าภีาย่ใต้ฤทธ์ิิอำานาจำ
ของพ่ระวิิญญาณ โด้ย่ย่อมให้พ่ระวิจำนะมีอิทธิิพ่ลู 
เหนือการกระทำาของเรา ตลูอด้จำนเป็ล่ีูย่นแป็ลูงตัวิตน
ของเราด้้วิย่

หากการใช้เวิลูาลูำาพ่ังกับ้พ่ระเจำ้าถูกมองเป็็นแค่
โอเอซ่ิสฝ่่าย่วิิญญาณท่ีเราต้องการแค่วิันลูะครั้ง หรือ
เป็็นแค่หนึ่งในราย่การสิ่งท่ี “ต้องทำา” เราอาจำตกหลู่ม

   ตัวอย่างครั้งหนึ่งคือ ระหว่างที่พระเยซูทรงอธิษฐานในสวน

เกทเสมนีก่อนถูกตรึงบนกางเขนว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้า

พระองค์ ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้ และข้า

พระองค์จ�าต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็นไปตามน�า้พระทัยของพระองค์” 

(มัทธิว 26:42)



ปัญหา 19

พ่รางของการแย่กชีวิิตฝ่่าย่วิิญญาณออกจำากชีวิิตด้้าน
อื่นท่ี่เหลูือ ซ่ึ่งเป็็นควิามผู้ิด้พ่ลูาด้แบ้บ้ไม่รู ้ตัวิท่ีเรา
ต้องหลูีกเลูี่ย่ง การใช้เวิลูากับ้พ่ระเจำ้าคือสาย่ชูชีพ่ช่วิย่
ชีวิิตฝ่่าย่วิิญญาณของเรา นับ้จำากสวินเอเด้นมาจำนถึง
ป็ัจำจำ่บ้ัน พ่ระเจำ้าทรงป็รารถนาจำะเด้ินไป็กับ้ป็ระชากร
ของพ่ระองค์ในเส้นทางชีวิิตท่กๆด้้าน
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